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IHSG

Setelah rebound dari support 6624, IHSG sudah rebound di waktu jangka pendek. Saat ini, Price
action membentuk pennant pattern yang mengindikasikan potensi tinggi melanjutkan bearish
momentum ke support 6624 dan support selanjutnya 6450. Kemarin IHSG mencapai pennant
pattern resistance.

Support 6690/6624/6450 ; Resistance 6888.
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SIDO 765

Fundamental & News:
• Kami mempertahankan SIDO dengan peringkat BUY pada TP 850 (15%

potensi keuntungan dari 740). Meskipun kinerja YoY berpotensi lebih rendah
karena basis yang tinggi pada tahun 2021 akibat Covid-19, ke depannya pada
4Q22, Perseroan mengharapkan kinerja penjualan yang lebih baik karena
musim hujan, yang umumnya meningkatkan permintaan untuk obat-obatan
alami. TP kami lebih rendah dari sebelumnya di 965 karena kami telah
merevisi turun perkiraan pendapatan dan laba bersih Perseroan untuk tahun
ini.

• TP kami mewakili 24,4x rasio P/E 22F. Meskipun lebih tinggi dari median
IDXHEALTH 22,5x, kami percaya SIDO layak mendapatkan penilaian yang lebih
tinggi sebab ROEnya sebesar 30,3% (22F) dibandingkan median IDXHEALTH
yang hanya 15,1%. Selain neraca yang kuat yang ditandai oleh posisi kas
bersih dan rasio pembayaran dividen rata-rata lebih dari 95% dalam 9 tahun
buku terakhir.

Technical:
• Trend(major): Sideways;
• Indicator: OBV
• Potential: SIDO baru-baru ini rebound dari major support @

630 terus breakout dari resistance @ 705. Price action saat ini
mendekati resistance 775 dan berpotensi melanjutkan uptrend
setelah membentuk positive divergence. Target Price di base
reversal Symmetrical Triangle pattern yang dibentuk sebelum
bearish price shock @ 895. Stoploss di minor support @740

• Advice : Buy On Break. Entry Level: 775
• Target : 895. Stoploss : 740
• Upside/Downside potential : + 15.48 / - 4.52%
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TRIN 354

Technical:
• Trend: Sideways;
• Indicator: MACD
• Potential: TRIN baru-baru ini rebound dengan bullish marubozu candle

di 0.24 FB ratio support @ 264. Karena Price action breakout 0.38 FB
ratio resistance, MACD 12D crossing atas 24D yang mengindikasikan
bullish momentum kuat. TP di 0.5 FB ratio resistance @ 416. Stoploss di
minor support @ 338.

• Advice : Buy. Entry Level: 354
• Target : 416;  Stoploss : 338
• Upside/Downside potential : + 17.51 / - 4.52%

Fundamental & News:
• TRIN akan melakukan Aksi Korporasi dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (PM-HMETD) atau Rights Issue. Rencananya Perseroan
akan mencatatkan aksi korporasi tersebut di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 2 Januari 2023 mendatang dengan cum date pada tanggal 27
Desember 2022. Nantinya, dana rights issue tersebut akan digunakan
untuk melakukan ekspansi dengan alokasi sekitar 32,4% dari dana
Right Issue atau sebesar Rp 43,10 miliar digunakan untuk
pengambilalihan lahan berupa tanah di Labuan Bajo seluas 193.400m2
yang dimiliki oleh PT Manggarai Anugerah Semesta ("MAS").

• TRIN diperdagangkan pada 31/16x rasio P/E 22/23F dan 1,8x rasio P/B.
Valuasi yang lebih premium dibandingkan dengan perusahaan
IDXPROP yang saat ini diperdagangkan dengan median rasio P/E 15x
dan rasio P/B 0,7x.
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Disclaimer

Kami menyatakan bahwa seluruh pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam dokumen ini secara akurat merefleksikan pandangan pribadi kami tentang sekuritas yang

bersangkutan dan tidak ada bagian dari kompensasi kami yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan rekomendasi atau pandangan yang telah

dinyatakan tersebut.

Semua informasi, perangkat dan materi dalam riset ini disajikan sebagai informasi dan tidak diartikan sebagai tawaran atau ajakan untuk menjual, membeli atau memesan

efek dan/atau instrumen keuangan lainnya. Nasabah diharap melakukan penilaian sendiri secara independen atas informasi yang terdapat dalam materi riset ini, dengan

mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi dan kebutuhan keuangan masing-masing. Nasabah harap berkonsultasi dengan profesional dalam hal hukum, bisnis, keuangan

dan implikasi lainnya sebelum melakukan transaksi-transaksi sebagaimana termaktub dalam materi riset ini.

Ringkasan/harga/kutipan/statistik sebagaimana dimaksud dalam materi riset ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan, namun demikian Henan

Putihrai (HP) tidak menjamin dan mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, kehandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang

terkandung dalam materi ini dan karenanya HP tidak bertanggung jawab dalam hal apapun atas setiap konsekuensi (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung,

tidak langsung atau konsekuensial, kehilangan keuntungan dan kerugian) dari pemanfaatan informasi yang terdapat dalam materi ini dan membebaskan HP dari segala

tuntutan atau upaya hukum apapun yang diakibatkannya.

Kinerja masa lalu tidak dapat diartikan sebagai indikasi atau jaminan atas kinerja masa yang akan datang, dan tidak ada representasi atau jaminan, baik yang tersurat

maupun tersirat, yang dibuat sehubungan dengan kinerja masa yang akan datang. Informasi, pendapat, dan perkiraan yang terdapat dalam materi ini mencerminkan

pendapat pada saat dipublikasikan oleh HP dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


